Exposició

El passat dia 3 de desembre, a l’espai 1 de la Granja va tenir lloc
l’exposició “Fem ciència i aprenem”, que recull una mostra dels
per l’alumnat de l’ESO de l’Institut Rovira-Forns dins el projecte
promogut per la Fundació Catalunya-La Pedrera, i amb
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

la inauguració de
treballs realitzats
Escoles Tàndem,
el suport de la

L’acte va ser presentat pel director del centre, Jordi Monsó, i van entervenir la
senyora Isabel García, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, el senyor Lluís
Baulenas, director dels Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament
d’Ensenyament, el senyor Lluís Farrés, director de l’àrea de coneixement i recerca
de la Fundació Catalunya-La Pedrera i la senyora Teresa Escalas, de l’Observatori
de la Difusió de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A l’acte van assistir un públic nombrós entre el qual es trobaven diferents regidors
de l’ajuntament, la inspecció d’ensenyament, representants de les diferents entitats
del poble, representants d’altres centres educatius de la població, professorat i PAS
del nostre centre, i també una representació de les famílies i de l’alumnat del
centre.

L’exposició “Fem ciència i aprenem”, que restarà oberta fins el dia 29 de gener
de 2016, és el resultat de dos cursos de feina i inclou 10 àmbits de treball:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1r Gran Premi de cotxes elèctrics.
Com vols que sigui el nostre planeta?
Saps el que menges?
Un viatge per l'Univers.
Els sentits que ens il·luminen.
De què està fet el món?
Cèl·lules per tot arreu!
Posa molècules a l’aire.
Juga, guanya i aprèn matemàtiques.
La ciència escolta: Valorem l’exposició.

Lloc:

Biblioteca Mpal. Josep Jardí. Espai 31.

Dates:

Del 4 de desembre al 30 de gener.

Horaris:

Dijous i divendres de 18 a 20:30 h.
Dissabtes d’11 a 14 h.
Diumenge darrer dels mes d’11 a 14 h.
[ Altres horaris contactar amb l’Institut Rovira-Forns]
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Plaça de l’Era s/n (situada al darrera de la biblioteca municipal).

